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Nr. 10. Majo 1970 Dua jaro nr. 5 

NOV-ZELANDA ENIGMO SOLVITA

„ • ta+opo fle 4/2 1970 nia nestoro, FranzEn sia letero de 4/2 1//u mi: Antaŭ nelonge 
Mayer, inter alie sknois ai a
mi ricevis ekzempleron ĵagĝ) kaj samtempe
kgr. en tfhangarei 8 - 12/1 J en tildo
ekzempleron, kiu eseas jan. 9-15» 1968,
sed kun la teksto: 52. - a g • fikita nek en 
tfhangarei. - Marko kiu _Estas strange
via katalogo, nek en Fe eg unu ta_
ke oni-laŭ tio - okazigis la^ 55^ lokQ> 
gon pli frue ol la J2-an. mistero?
Cu vi jam havas scion pri. sed mia scivol-

Ne, mi ne sciis ion.pri tio, sea^ 
emo pri la historio, kiu.-aa e dgvus sxnbi al 
kon, kreskis tiom, ke mi d_nt;e pri eventu- 
eldonanto en Nov-Zelando de komprenis,
elaj detaloj. Kompreneble mi W . fe-
devus temi pri eraro, ĉar. ne povus oia S 
zis en 1967, kaj tial oni ĵ -
8m denove en 1968. ± ricevis anko

La 17-an de aprilo mi i la alxa Hai london de la fora insulo si
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de la terglobo. La administrantino de libro- 
servo de NEZA, s-ino Colleen FI. Larsen, i. a. 
skribi s•

"Jes! ni dissendis la glumarkojn por la 35-a 
kongreso tuj kiam ni ricevis ilin de la pres- 
ejo, - kaj nur poste ni rimarkis, ke la pres- 
isto ja faris'2 gravajn erarojn. - Terure ! 
Do ni devis rapide presigi novan stokon, ĉifoje 
kun la ĝustaj datoj kaj kongresnumero. Sed mul- 
taj el la eraraj estis jam uzitaj kaj ne resen- 
ditaj por ŝanĝo kontraŭ la novaj, ĝustaj. -

Ĉar vi interesiĝas, mi sendas al vi plurajn 
foliojn de la ne-ĝusta marko kaj folion de la 
ĝusta. Eble vi povos transdoni ilin al aliaj? 
kiuj deziras havi ilin en siaj kolektoj. 
Post nelonge aperos la nova glumarko por la ?6a 
'Z-kongreso okazonta en Auckland. La markoj. ci~ 
foje estos en libretoj anstataŭ folioj, kaj ii1 
kostas 10 cendoj por ĉiu libreto (24 glm.)

(Kolektantoj, kiuj aĉetos la novan glumar- 
on, certe povos laŭ deziro pri tio samtempe n1" 

_9evi folion d’e la erara 1968-marko senpage, 
a adreso estas: NZ Esperanto Association,
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mi ankaŭ povas enmeti ekzempleron de 'laerZrZ 
marko al ciu membro. a erara

Ĉar tiu marko laŭ la raporto de Nov Zelando 
siatempe vere estis distribuita kaj parte S- 
ta, ni ja takte devus kalkuli kun ĝi en niai 
kolektoj , — kaj ,en venonta katalog—aldono mi 
katalogos ĝin - same kiel farita je la simila 
afero en Budapest pri 51-a UK. (vidu nr. 689x)

Reinhold Jensen
nose

VIOLA STAMPO DE GYULA 1969

Kiel konate oni en la hungara urbo Gyula 
ĉiun jaron araneis "Someran Esperanto-Univers- 
itaton" SEU. Entrepreno kiu jaron post jaro 
vekas pli grandan atenton kaj estimon.

Por ni "inkarnitaj" kolektantoj la plej in- 
teresa flanko de tiu grava okazaĵo tamen estas 
ĝia eldoniĝo de poŝtstampoj kaj glumarkoj. 
Tiuj eldoniĝoj komencis je la 5-a SEU en 196?<>

La poŝta stampilo de 1967 havis la tekston 
en hungara kaj internacia lingvoj: 5-a Somera
Esperanto Universitato. #

La stampo de 1968 estis tute simila - nur kun 
la necesa ŝanĝo de la SEU-numero.
rvaj -Lci s UUH1UO 0.0 -------- n moi
Olli tute forprenis la SEU-numeron, tiel ke mai 
Tii ~l nnr> 1 Q fi t A TITO H 5 O o
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komitato por SEU; kaj li ^spondis jene:
"Duni la malfermo do k—a ^kU \6.jul,) en kiu 

p art opreni s ankaŭ . P   * ? -nkci is
porokaza postoficejo en la antaŭĉambro cle la 
salonego o Antaŭ la oficiala malfermo cle la eks- 
pedoj en la porokaza oficejo venis grupo de fii. 
mistoj, kiu volis fari kinofilmon pri la "unua 
stampo", kaj petis min (la poŝtestro), ke mi 
sidiĝu ĉe la tablo kaj propramane faru la unu- 
an stampon. Mi akceptis la proponon, ricevis 
la porokazan stampilon por la 7-a SEU kaj vi- 
olkoioran stampkusenon.

Nun mi faris la unuan stampon, kaj la fil- 
mistoj eternigis tiun scenon.

La poŝto uzis en tiu ejo dum la tuta malfer 
ma tago (6.jui.) la tiean violkoloran stampku- 
senon. Dumla venontaj tagoj (7-12.jui.) jam ne 
funkciis la poŝtaj ekspedoj tie, sed en la ofi- 
ciala, urba poŝtejo, kiu situas vid-al-vide de 
tiu konstruajo en kiu okazas SEU. Kaj tie uzis 
la poŝto la ordinaran nigran stamp-kusenon por 
stampi la leterojn de SEU.

Do la violkolora stampado okazis la unuan 
tagon, kaj la nigrakolora stampado okazis dum 
la sekvintaj 6 tagoj.” . .,r

Sekve de tiu klarigo oni devas rigardi la 
violajn stampojn kiel aŭtentikajn.

D-ro Szemenyei daŭrigis: Mi ankoraŭ ne suk- 
cesis konstati la kaŭzon, kial oni ne en la 
stampilo metis la SEU-numeron (7-a.) same kiel 
okazis pli frue je la 5-a kaj la 6-a SEU.^

Eble la gravuristo ne havis tempon aŭ oka- 
zon por fari la necesan laboron pri la ŝanĝo. 
Nun ni kun scivolo atendas la venontan stamp- 
on por la 8-a SEU, ĉu ĝi havas numeron aŭ ne. 
oe ne, oni ja teorie povus uzi la saman stamp- 
ilon je ciu SEU estonte.

Reinhold Jensen



TUTAJ-ANGULETO

Al la demando en lasta numero pri u.
kun surpreso nia hungara mVmh nuhgara So V. ?6th respondis 'jene : S membro • •...

La hungara poŝtkarto kun surpresita teksto 
sur la poŝtmarko estis siatempe prave NE kata? 
logita de s ro G . Saget; ĉar ne temas pri nova 

La surpreso (stampaĵo?) simpli

Tre nature la poŝto ne afrankas siajn post-
>

... simple uzis
poŝtkarton kun enpresita poŝtmarko 

Ĉar ĝi,estis su-

"Postaszolga- 
, sekve neafrank-

' sur poŝtmarko estis siatempe prave NE kataU . • j. .k) & a—T*A U. Piacro-i- • » ____ i rvdba —
tutaj o ° 
fas: ” Poŝtofica Servo”. J

i

I aĵojn servantajn oficialajn celojn. 
En la ĉi tiea okazo la poŝto 

tutaj on, . 
kiun ĝi per streko neniigis, 
perflua. Kaj anstataŭ ĝi surstampis la oficia- 
lan signon por ”Serv - poŝtaĵoj”: »pA«+.------ u

- lati ŭgy"_"Poŝtofica Servo” 
enda poŝtaĵo.

Mi esperas, 
signifon de la

ke mia noto 
surpreso.

Kun koraj,

sufiĉe klarigas la

KIU KONAS SVISAJN TUTAĴOJN ?

samideanaj
D-ro

t

salutoj
V. Toth

de E.tut,ĈAR mi ĝis nun ne aŭdis pri ekzisto
ajoj de Svisujo, mi estis tre surprezita, ki- 
am mi ricevis flavetan pk.n kun surpresita 10 
Rp poŝtmarko kaj teksto: "Svislando, la fama 
lando por la turismo invitas vin por la p2-a 
Universala Esperanto-Kongreso 19^7 en ®ern, 

I vi1887 “ 60 PARA JUBILEO DE ESPERANTO - 194-7. .
Eldekstre supre estas malgranda.foto de pej- 
i?aĝo : Bŭrgenstock - Zentralschwei z. ,

I luta preso estas bruna. Laŭ la foto mi . •
I ^as, ko verŝajne ekzistas serio de PO^kar a 

kun diversan nan zadon Pluaj informoj cer«u»
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STAMPOJ

Daŭrigo 1970
2) UNUA STAMPO EN MONACO ! Ekde 2-a marto uzas 

postoficejo en Monte - Carlo varbstampon pOr 
62-a franca E.kongreso, kiu okazos la 15-an 
ĝis la 19-an de majo 1970 en tiu urbo.
La stampo similas al francaj varbstampoj el 
antaŭaj Jaroj ; maldekstre estas ronda ta..-> 
stampo, dekstre rektangulo kun franca tek- 
sto pri la kongreso. Certe tiu stampo estos 
en la estonto tre serĉata. Niaj membroj ri- 
cevos ĝin en la Novaĵ-servo. (Lasta sciigo 
de Amouroux diras,-ke ekzistas 2 variaĵoj: 
o = kaj " = o. Red.)

5) Poznan 9 uzis la 8-an de marto stampon: 
"Internacia Tago de Virinoj". Teksto en po- 
la kaj Esp. En la stampo estas portreto de 
famkonata pola aktorino H. ModrzeJewska.

4) Aachen 1, Germanujo (DBR), estis loko por 
trilanda E.kongreso, germana, - nederlanda 
kaj franca, en tagoj 27.-31» 3» 1970. 
Ronda tagstampo portas koncernan tekston.

Frank Tichy

ANONCETO

Mi urĝe serĉas brazilan stampon BR 21. Rio de 
Janeiro 1959. Rekompence valoraj stampoj 1&U 
interkonsento./Frank Tichy, Slapanov 87. 
ĉe H. Brod. Ĉeĥoslovakio.

MALOFTAJ GLUMARKOJ
Mia anonco pri prunto de kelkaj glm por fotoko 
piado havis bonan rezulton. Mi ricevis 5~6 
la dezirataj markoj. Mi estas tre ĝoja pro ’t:L'
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Hungarlanda
Fervojista
Esperanto

Konferenco
Hodmez6va$arhely

23-25. III. 1947.

I s

- signo priDe kelUj el S^0-; 

ojn 0 -h-1 ?aris kliŝ-
' i e 1 k e «i-i

venontaj numeroj* 
vas montri ili°na 
ki’-nr -0i kredas 
ke ne estas nur mi 
de ?i°Va^ haV1 Ŝ°a°n 
de.Pii eksakte scio 

u.nikaj glm.
Hodiaŭ mi komencas 
kun nr. 351. Oni tuj 
miras pri la granda 
formato, tre neprak- 
tika por glumarko.
Kaj oni ekpensas, ke 
tiu marko eble tute 
ne estas glumarko, 
(ĝi ankaŭ ne estas 
gumita) , sed reklam- 
ilo kun alia celo. 
Insigno, fenestro- 
afiŝo aŭ libra paĝo- 
signo. Almenaŭ oni 
dubas pri ĝi kiel 
glumarkon pro la 
grando kaj la verti- 
kala formato, - tro 
granda por leteroj. 
Kaj kiel konate est- 
is okaze de tiu kon- 
ferenco eldonita a- 

ne estas nomita en la 
ukoj pro tio, ke gi ne,la’ vera glumarko, kiu 

analogo pri porokazaj ma..—o ^-Fo-ronco
n la teksto montras rilaton al la tis-taj’ 
a teksto estas nur: Hungarlandaj -spe n^-ras

^vojistoj. II6dmezovasarhely. La bildo .. ntra 
^•stelon, stilizitan trajnon k-terglobon. Eiua, 
gava kaj verda, (H)(?6x25) tro. Tiu mari 
tas Pli ofte vidita, kaj ankaŭ tio maiK
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en korespondado.

koj

la granda marko ne estis uzata kiel glum^ 

en ŝimila°af ero‘estas ĉe pluraj, grandaj Eai 
ko,1 m. de la Budapesta Foiro./155, A 16Ĵ 
ozi’ ?47). Hi ne estas glumarkoj , sed reklac! 
slipoj kun aliaj celoj, kaj tial ili ne devu 
esti kunprenitaj en la Gluma_rk-ka telogo.

Ŝajne ni devos post la ferio daŭrigi la dis- 
kuton pri kiuj poŝtstampoj ni devas aprobi en 
niaj kolektoj, (katalogoj). Mia propra opinio 
estas ja, ke ni nur devus kalkuli kun tiuj sta. 
kiuj havas "filatelan rilaton" t. e. s t alkiuj 
servas je nuligado de la poŝtmarkoj. Bea.aŭrin- 
de jam ĉi tie ekestas konflikto rilate al la 
"apudstampoj", sed tiun grupon mi povas aprobi 
pro la multeco de ili kaj la oficiala uzo de 
ili. Sed aliaj stampoj, kiujn la poŝto uzas je 
la ekspedo, eĉ se ili havas E.tekston, mi pro- 
ponas, ke ni ignoru en katalogo. Ili povas havi 
memorvaloron por Esperantistoj, sed ni devas 
teni ilin en aparta grupo, nekune kun la fila- 
tela grupo. S-ro Burmeister skribis, ke li kon- 
traŭe volas havi ĉiujn specojn de sta kun E. tek- 
sto en la katalogo, eĉ la Heko-stampoj kaj la 
brazilaj TF-stampoj. Fri stampaĵo farita per 
malnova, muzea stampilo li diras: Se oni stam- 
pas koverton kun poŝtmarko, tio simple estas 
trompo punenda. Alie se oni stampas sur paper- 
peco sen pm. Tia stampaĵo servas kiel specime- 
no kaj povas havi grandan valoron ekz. por ka- 
talogisto, - "filatelaĵo" ĝi ja ne estas.

T11.1 la venontaj 3 somermonatoj ni ferios, -sed 
siSnitas ke ni ne laboras kun niaj koi- 

i J . v°dagontoj devas per malfermitaj
Ie (Ĉu ne^°rH aovaĴ°Ĵ k»s. Kaj komprene?,
zultoi ru skrib°s al Fenikso pri la re-
apero^ 'J -,~lad esploroj. La venonta Fenikso 
de novadi -qn septembro espereble ŝvelanta 

nova<°Ĵ- 3onan Ferion! deziras la red. =


